
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un cop finalitzat procés de participació ciutadana
per debatre sobre els projectes de legislatura,
des de l’equip de govern s’ha treballat per definir
quines de les actuacions s’inclouran en la
sol·licitud de subvencions a les Meses de
concertació de la Diputació de Barcelona. 

Durant aquest mes de març es faran arribar a la
les diferents sol·licituds consistents en
memòries valorades i una proposta de
periodificació dels projectes. 

Sol·licitud de recursos econòmics a través de les Meses 
de concertació de la Diputació de Barcelona 

Els projectes de legislatura pels quals es
sol·licitarà l’ajut econòmic, i per ordre de prioritat,
són: 

 Reasfaltat del carrer de Savassona i del 
carrer Pla de les Ballades 

 Construcció d’un espai cobert 
 Urbanització del C. del Mig 
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MARÇ 
 Visita guiada a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles, dissabte 12 de març a les 12h  
 Ple ordinari, dilluns 14 de març a les 20h 
 Visites guiades a l’Església de Sant Esteve de Tavèrnoles durant els dies de Setmana Santa: 24, 

25, 26, 27 i 28 de març a les 12h  
ABRIL 

 Jornada informativa per a la millora de la recollida selectiva de l’orgànica, dissabte 2 d’abril de 
les 10 a les 12h 

 Final local del Raid dels Ausetans, diumenge 3 d’abril 
 



  
 
 

 
 

 
 

 

Decrets d’alcaldia 
Aquesta és la relació de decrets d’alcaldia signats d’ençà del 22 de gener de 2016, data de l’última relació 
que es va publicar en “L’Ajuntament Informa”: 

 6/2016: Llicència urbanística. Exp 1/2016 

 7/2016: Llicència urbanística. Exp 2/2016 

 8/2016: Llicència urbanística. Exp 32/2015  

 9/2016: Aprovació Pla Seguretat i Salut obres Franja 
Perimetral Fussimanya 

 10/2013: Requeriment documentació i liquidació 
taxa llicència activitat 

 11/2013: Requeriment documentació i liquidació taxa 
llicència activitat 

 12/2016: Aprovació ingressos i despeses gener 

 13/2016: Llicència urbanística. Exp 3/2016 

 14/2016: Llicència urbanística. Exp 4/2016 

 15/2016: Baixa d’ofici del padró d’habitants 
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Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019 
Des de l'equip de govern s'està treballant per
definir el Programa d'Actuació Municipal (PAM)
per al 2016-2019. Mitjançant el  PAM
l'Ajuntament estableix les prioritats d'actuació o
objectius per a la legislatura, detallant les
principals accions que s'hauran de realitzar o
promoure per aconseguir arribar als objectius que
s'han marcat. 

A tal efecte ja s'han dut a terme sessions de
participació ciutadana on s'ha debatut sobre els

projectes de legislatura que ha presentat l'equip de
govern i també s’han pogut recollir diverses
aportacions fetes pels veïns de Tavèrnoles. 

Durant aquest 1r trimestre del 2016 des de cada
regidoria s'elaboraran les propostes específiques
que aniran incloses en el PAM i que serà debatut
públicament durant el mes d'abril del 2016. 

 


